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คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
ภาควชิา/สาขาวชิาพืชศาสตร์ 

 
510-401  3(2-3-4) 
เทคโนโลยชีีวภาพของพืชปลูก  
(Crop Biotechnology) 
 หลักการ ทฤษฎี และการใช้วิธีการทางเทคโนโลยี 
ชีวภาพดา้นการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช เซลล์พนัธุศาสตร์ การ
กลายพนัธ์ุ และพนัธุวิศวกรรม เพื่อการขยายพนัธ์ุและการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
 Principles, theory and the use of biotechnological 
methods in terms of plant tissue culture, cell genetics, 
mutation and genetic engineering for plant propagation and 
improvement 
 
510-432  3(2-3-4) 
การปรับปรุงพนัธ์ุพืชสวน  
(Improvement of Horticultural Crops) 
 ความส าคัญของแหล่งพันธุกรรมของพืช การเก็บ
รวบรวมและอนุรักษ์เช้ือพนัธุกรรมพืช หลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปรับปรุงพนัธ์ุพืชสวน กลไกในการผสมตวัเองและ
ผสมขา้มของพืชและการจดัการ ความแปรปรวนของจ านวน
โครโมโซม การปรับปรุงพนัธ์ุพืชท่ีขยายพนัธ์ุโดยไม่ใชเ้พศ 
การชกัน าการกลายพนัธ์ุ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพส าหรับการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัหวัขอ้บรรยาย   
 Significance of germplasm; germplasm collection 
and preservation; principles of horticultural improvement; 
mechanisms of self- and cross- pollination and their 
manipulation; chromosome variation; asexual breeding 
system; mutation breeding, biotechnology for plant 
improvement; practical works aligned with lecture 
 
510-461  3(2-3-4) 
เทคโนโลยเีมลด็พนัธ์ุ   
(Seed Technology) 

  เมล็ดพนัธ์ุและเทคโนโลยีเมล็ดพนัธ์ุ คุณภาพ การเกิด 
การพฒันา และการสุกแก่ โครงสร้างและองค์ประกอบเคมี 

การงอก การพกัตวั ความแข็งแรง การเก็บเก่ียว การ
ปรับปรุงสภาพ  การเก็บรักษา กฎหมายเมล็ดพนัธ์ุ 
และการทดสอบคุณภาพ ปฏิบัติการสอดคลอ้งกับ
หวัขอ้บรรยาย   

  Seed and seed technology; seed quality; 
formation, development and maturation; seed 
structure and chemical composition; germination, 
dormancy and vigor; harvesting, conditioning, 
storage; seed law; seed quality test; practical works 
aligned with lecture 
 
510-462 3(2-3-4) 
การผลติเมลด็พนัธ์ุ   
(Seed Production) 
 อุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุ   หลกัและวิธีการผลิต
เมลด็พนัธ์ุ   เทคนิคการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืช เฉพาะอยา่ง  
การรับรองเมล็ดพนัธ์ุ การน าพนัธ์ุพืชสู่ระบบการผลิต
เมลด็พนัธ์ุเพื่อการคา้   
 Seed industry; principles and procedures of 
seed production; techniques of producing seed of 
certain crops; seed certification; introduction of crop 
varieties to commercial seed production 
 
510-501 3(2-3-4) 
เทคโนโลยชีีวภาพขั้นสูงของพืชปลูก  
(Advanced Crop Biotechnology) 
 การใชเ้ทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล ์เน้ือเยื่อ และ
อวยัวะ เพ่ือการขยายพนัธ์ุ และปรับปรุงพนัธ์ุพืชขั้นสูง 
การผสมพนัธ์ุเซลล์ การกลายพนัธ์ุในหลอดทดลอง 
และการปลูกถ่ายยีนเพ่ือเพ่ิมปริมาณ และคุณภาพ
ผลผลิต การพฒันาเป็นพืชตน้ใหม่ การต้านทานต่อ
โรค แมลง สารก าจัดวชัพืช และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่
เหมาะสม เช่นความแห้งแลง้ น ้ าท่วมขงั เป็นตน้ การ



เลือกใชว้สัดุชีวภาพในหลอดทดลองเพื่อการขยายพนัธ์ุ และ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืชดว้ยวธีิการขา้งตน้   
 The use of cell, tissue and organ culture for advance 
propagation and improvement of crop species  somatic cell 
fusion, in vitro mutagenesis, and gene transformation for 
increasing quantity and quality of yield, plantlet 
regeneration, resistant to diseases, insects, herbicides and 
unsuitable environments  drought, waterlog; selection of in 
vitro biological materials for propagation and improvement 
of crop species by aforementioned methods 
 
510-511  3(3-0-6) 
ระบบนิเวศเกษตร   
(Agroecosystems) 
 ลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร 
ลกัษณะทางนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้มของระบบการผลิต
ทางเกษตรท่ีมีพืชเป็นหลกั ความสัมพนัธ์และความผนัแปร
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศเกษตร แบบจ าลอง
และตัวบ่งช้ีคุณภาพในเชิงเกษตร นิเวศวิทยา และเศรษฐ-
สังคมของระบบการผลิตทางเกษตรท่ีมีพืชเป็นหลัก และ
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาระบบน้ี 

 Characteristics and analysis of 
agroecosystem; ecological and environmental 
condition of crop based agricultural production 
systems; interrelationships and variabilities of 
agroecosystem components; models and indicators 
of ecological and socioeconomical agroecosystem 
quality and the ways to improve this systems 
 
510-512  3(3-0-6) 
ระบบการเกษตรเชิงนิเวศ  
(Ecological Agricultural Systems) 
 ลกัษณะท่ีส าคญัทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรเกษตร 
ลกัษณะของระบบนิเวศเกษตรเขตร้อน แนวคิดเชิงนิเวศวิทยา
ในการจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างมีถาวรภาพ กรณีศึกษา
ระบบการผลิตและการจดัการทรัพยากรเกษตรอย่างมีถาวร
ภาพ  หรือมีความเหมาะสมทางนิเวศวทิยา 

 Characteristics of agroecological resource 
bases; tropical agroecosystems; concepts of 
agroecological resource management leading to 
sustainable development; case studies of sustainable 
production and management systems with ecological 
suitability 
 
510-513    3(3-0-6) 
วชัพืชศาสตร์ขั้นสูง   
(Advanced Weed Science) 
 ลักษณะทางนิเวศวิทยาและสรีรวิทยาของ
วชัพืชร้ายแรงบางชนิดในเขตร้อนทั้ งวชัพืชบก และ
วชัพืชน ้ า สภาพทางนิเวศวิทยาและสรีรวิทยาท่ีเพ่ิม
หรือลดความรุนแรงของวชัพืช ทฤษฎีการแข่งขัน
ระหว่างวชัพืชกบัพืชปลูก วิวฒันาการและพลวตัของ
ประชากรวชัพืช การปรับสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ปลูกใหเ้หมาะสมกบัพืชปลูกเพ่ือลดปัญหาวชัพืช และ
การจดัการวชัพืชแบบผสมผสาน 

 Ecological and physiological 
characteristics of certain terrestrial and aquatic 
noxious weeds in the tropics; ecological and 
physiological factors affecting weediness, 
weed-crop competition theory; evolution and 
dynamism of weed populations; modifying 
growing conditions to favor crops,  reduce 
weeds and integrated weed management 
 
510-514  3(2-3-4) 
วธีิการวจิยัทางเกษตร   
(Research Methods in Agriculture) 
 แนวความคิดและวิธีการสร้างสมมุติฐานใน
การวิจยัทางการเกษตร การศึกษาและการใชแ้ผนการ
ทดลองทางสถิติขั้นสูง การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้ งการตีความหมายของผลการ
ทดลอง 
 Concepts and hypotheses in agricultural 
research; study and use of advanced experimental 



design; data analysis by various computer packages; 
interpretation of experimental results 
 
510-515  3(2-3-4) 

เทคโนโลยีเกษตรแม่นย าเพ่ือการผลติพืชและการ
จัดการ 
(Precision Agriculture Technology for Crop Production 
and Management) 
 การประยกุตเ์ทคโนโลยแีละเซนเซอร์ต่างๆ กบั
การเกษตรแม่นย  า ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ การ
จดัท าแผนท่ีเพาะปลูก ติดตามการเจริญเติบโตและผลผลิต
ดว้ยอากาศยานไร้คนขบั การใหน้ ้าและปุ๋ยในระบบการใหน้ ้ า 
การใส่ปัจจยัการผลิตตามสภาพพ้ืนท่ียอ่ยๆ เศรษฐศาสตร์ของ
เกษตรแม่นย  า  
 Application of various technologies and sensors in 
precision agriculture; global positioning systems (GPS); 
geographic information systems (GIS); decision support 
system; cultivation mapping, growth and yield monitoring 
with unmanned aerial vehicle (drone); watering and 
fertigation; variable rate input; economics of precision 
agriculture 
 
510-521 3(3-0-6) 
สรีรวทิยาขั้นสูงของพืชปลูก  
(Advanced Crop Physiology) 
 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความส าคญัต่อการ
เจริญเติบโตของพืช แสง น ้ า อุณหภูมิ และดิน รวมถึง
ผลกระทบท่ีเช่ือมโยงกบัสรีรนิเวศ โดยเนน้ถึงสภาวะเครียด
จากปัจจยัดงักล่าวท่ีจ ากดัการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 
อนัเป็นการสร้างแนวความคิดท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ประยกุตค์วามรู้ดา้นน้ีเพ่ือพฒันาการผลิตของพืช พร้อมทั้งมี
การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ท่ีใชใ้นการประเมินการตอบสนองทาง
สรีรวทิยาของพืชต่อสภาวะเครียดท่ีเกิดจากปัจจยัสภาพ 
แวดลอ้ม  
 Environmental factors, light, water, temperature and 
soil related to ecophysiology, particularly with stresses 
limiting growth and yield; creating useful conception for the 
application in the improvement of crop production, 

including using new technologies for the assessment 
of crop physiological responses to environmental 
stresses 
 
510-522 3(3-0-6) 
นิเวศสรีรวทิยาและการปรับตวัของพืชปลูก  
(Crop Ecophysiology and Adaptation) 
 การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพ 
แวดลอ้มของพืชปลูก การตอบสนองทางสรีรวทิยา
ของพืชปลูกในแง่ของการปรับตวั การมีชีวติอยูร่อด
และการใหผ้ลผลิต ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งไมย้นืตน้-
สภาพ แวดลอ้ม-พืชปลูกในระบบนิเวศเกษตร การ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศต่อการตอบสนองดา้นชีว
อุตุนิยมวทิยาพืช การตอบสนองและปรับตวัต่อสภาวะ
เครียดของพืชปลูก  
        Crop adaptation to environmental changes; 
responses of crop physiology in terms of  
adaptation, survival and yield; tree-environment-crop 
interactions under agroecosystems; plant 
biometeorology and its response to climate change; 
abiotic stress responses and adaptations in crop plants 
 
510-523 3(2-3-4) 
ธาตุอาหารพืชประยุกต์   
(Applied Plant Nutrition) 
 ความส าคัญของธาตุอาหารพื ชท่ี มีผลต่อ
สรีรวิทยาของพืช การประยุกต์ใช้ในการเตรียมวสัดุ
ปลูกท่ีเหมาะสม ตลอดจนการปรับปรุงดินในสภาพ
แปลงปลูก  
 Importance of plant nutrients influence upon 
plant physiology; the application for preparation of 
growing media and soil improvement in field 
conditions as well   
 
510-524  3(3-0-6) 
สรีรวทิยาขั้นสูงทางพืชสวน  
(Advanced Physiology in Horticulture) 
 โครงสร้างและองค์ประกอบของพืชสวน  
วงจรชีวิตและระยะการเจริญเติบโต สรีรวิทยาการ



เ จ ริญ เ ติบโตของราก  ล าต้น  ใบ  ดอก  ผล  และ เมล็ด 
ความสมัพนัธ์ของน ้ าและพืชสวน การสงัเคราะห์แสงและการ
หายใจ   การเคล่ือนยา้ย การดูดซึม และการสะสมสารและ
ธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืชและบทบาท เมตาบอลิซึมของสาร
ทุติยภูมิและกลไกป้องกันตัวเอง การตอบสนองและการ
ปรับตวัทางสรีรวทิยาต่อสภาพแวดลอ้มและสภาวะเครียด 
 Structure and components of horticultural crops; life 
cycle and growth phase; growth physiology of root, stem, 
leave, flower, fruit and seed; water and horticultural crops 
relationship; photosynthesis and respiration; translocation, 
assimilation and storage of photosynthate and nutrient; 
phytohormones and its role; secondary metabolism and plant 
defense; physiological responses and adaptations to 
environment and stress 
 
510-525  3(3-0-6) 
สรีรวทิยาหลงัการเกบ็เกีย่วขั้นสูงของ 
พืชสวน    
(Advanced Post-Harvest Physiology of Horticultural 
Crops) 
 การวายของพืช การสกุของผลไม้ การสญูเสยีสเีขยีว 

การหลุดร่วง อาการสะท้านหนาว เทคโนโลยีหลงัการเกบ็

เกี่ยวล่าสดุ  

 Plant senescence; fruit ripening; chlorophyll 

degradation; abscission; chilling injury; up-to-date 

postharvest technologies 
 
510-526  3(3-0-6) 
สรีรวทิยาการเจริญเตบิโตและพฒันาของไม้ผลเขตร้อน        
(Physiology of Growth and Development in Tropical 
Fruit Crops) 
 การเจริญเติบโตและพฒันาการในรอบปี การงอกของ
เมล็ด ภาวะเยาวว์ยั  การเจริญเติบโตและพฒันาของรากและ
ล าตน้ ชีววิทยาและสรีรวิทยาการออกดอก กระบวนการถ่าย
ละอองเกสร การติดผล การเจริญเติบโตและพฒันาผล  
 Growth and phenology; seed germination; juvenility; 
growth and development of root and shoot; biology and 
physiology of flowering, pollination; fruit set, fruit growth 
and development 
 

510-527  3(3-0-6) 
การวเิคราะห์การเจริญเตบิโตของพืชปลูกด้วยวธีิความ
แม่นย าสูง  
(Precision in Crop Growth Analysis) 
 การวเิคราะห์การเจริญเติบโตของพืช    เทคนิค
และเคร่ืองมือการวดัค่าทางพืชศาสตร์     การประเมิน
ภาพถ่ายดิจิตอลพืช การประเมินแบบไม่ท าลาย
ช้ินส่วนพืช เทคโนโลยีการผลิตพืชแม่นย  าสูง   ระบบ
เกษตรอจัฉริยะ 
 Plant growth analysis; plant science 
measurement techniques and tools; plant digital 
image analysis; non-destructive estimation; precision 
in crop farming; smart farm 
 
510-528  3(3-0-6) 
ภูมอิากาศพืช   
(Plant Climate)  

  ความสัมพนัธ์ระหว่างพืชปลูกกับภูมิอากาศ
ใกลพ้ื้นผิวดิน รูปทรงเรขาคณิตของพืชต่อการดูดกลืน
รังสีดวงอาทิตย์ สมดุลรังสี โปรไฟล์ความช้ืนและ
ความเร็วลม การประมาณค่าการคายระเหยน ้ า และการ
ดดัแปลงสภาพอากาศใหเ้หมาะสมกบัการผลิตพืช 

  Relationships of crops and climate near the 
ground; geometry of plants, solar radiation 
absorption, radiation balance, humidity and wind 
profiles; estimation in evapotranspiration and climate 
modification for crop production 

 
510-529     3(3-0-6) 
สารควบคุมการเจริญเตบิโตขั้นสูงทางพืชสวน 
 (Advanced Plant Growth Regulators in 
Horticulture) 

  ฮอร์โมนพืช การคน้พบและการศึกษา ต าแหน่ง
การสังเคราะห์ การเคล่ือนย้ายและเมตาบอลิซึม 
บทบาทและหน้าท่ีต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ของพืช การวิเคราะห์ฮอร์โมน งานวิจยัปัจจุบันด้าน
ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตทางพืช
สวน 



  Phytohormones; discovery and study; site of 
biosynthesis; transport and metabolism; role and function in 
plant growth and development; quantitative analysis of 
hormones; current research interest of phytohormones and 
PGRs in horticulture 
 
510-531 3(3-0-6) 
การปรับปรุงพนัธ์ุพืชขั้นสูง 1  
(Advanced Plant Breeding I) 
 เทคนิคในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชสมยัใหม่โดยใชพ้นัธุ
ศาสตร์ระดับประชากรและโมเลกุล ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์เส้นทาง อตัราทาง
พนัธุกรรม  การเส่ือมถอยทางพนัธุกรรมและความเหนือกวา่
ของลูกผสม การคดัเลือกเพื่อปรับปรุงประชากร และการ
คดัเลือกดว้ยเคร่ืองหมายโมเลกลุ 
 Techniques in modern plant breeding through 
genetics of both population and molecular levels, genotype-
environment interaction, path analysis; heritability, 
inbreeding and heterosis; selection in breeding population 
and selection with molecular markers 
 
510-561  3(2-3-4) 
การปรับปรุงสภาพและการเกบ็รักษา 
เมลด็พืชและเมลด็พนัธ์ุ   
(Seed and Grain Conditioning and Storage) 
 คุณภาพของเมล็ดพันธ์ุและเมล็ดพืช   หลักการ
ปรับปรุงสภาพ   เคร่ืองคดัแยกท าความสะอาด การคลุกยา 
และการบรรจุหีบห่อ และหลกัการท างาน ปัจจยัควบคุมการ
เก็บรักษา จุลินทรียแ์ละแมลงในโรงเก็บรักษาเมล็ด รวมถึง
หลักการและองค์ประกอบการออกแบบและการจัดการ
โรงงานเมลด็พนัธ์ุ  
 Quality of seed and grain; principles of seed 
conditioning; seed conditioning machines and their 
principles of separation, treating and packaging, including 
the principles and components of seed conditioning plant 
design and management 
 
 
 

510-594  3(0-9-0) 
ปัญหาพเิศษ   
(Special Problems) 
 การคน้ควา้วจิยั เฉพาะเร่ือง หรือกรณีทาง 
พืชศาสตร์ และตอ้งมีการเรียบเรียงเสนอ 
 Research and explorations in special fields of 
plant science and preparation for presentation 
 
510-595 3(0-9-0) 
หัวข้อวทิยาการเฉพาะทางพืชศาสตร์  
(Selected Topics in Plant Science) 
 วทิยาการใหม่และน่าสนใจทางพืชศาสตร์ 
 New interested technologies in plant science 
 
510-596 1(0-2-1) 
หัวข้อวทิยาการใหม่ทางพืชศาสตร์  
(Current Topics in Plant Science) 
 ศึกษาคน้ควา้ถึงความกา้วหน้าหรือส่ิงคน้พบ
ใหม่ ๆ ทางพืชศาสตร์ หรือศึกษาค้นควา้ส่วนตัวท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้เสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
 Literature survey of current topics or issues in 
plant science or self-study under supervision of the 
advisors and present in the classroom 
 
510-597  1(0-2-1) 
สัมมนาพืชศาสตร์ระดบับัณฑิตศึกษา 1  
(Graduate Plant Science Seminar I) 
 การค้นควา้เร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจทางพืช
ศาสตร์ หรือเร่ืองท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาเห็นว่าเหมาะสม 
และน าเสนอในรูปแบบของสมัมนา 
 Literature survey of interesting topics in plant 
science, or the suitable topics under supervision of 
the advisors and present as seminar 
 
510-598  1(0-2-1) 
สัมมนาพืชศาสตร์ระดบับัณฑิตศึกษา 2  
(Graduate Plant Science Seminar II) 



 การเสนอผลงานท่ีไดจ้ากการวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ 
 The presentation of thesis research 
 
510-599  18(0-54-0) 
วทิยานิพนธ์   
(Thesis) 
  การคน้ควา้วิจยัในสาขาวิชาพืชศาสตร์เพื่อเสนอเป็น
วทิยานิพนธ์ส าหรับแผน ก  แบบ ก2 
 Conducting original research in plant science for 
thesis presentation for student in plane A (A2) 
 
510-601  3(2-3-4) 
พนัธุวศิวกรรมของพืชปลูก  
(Crop Genetic Engineering) 
 ยีนท่ีส าคญัในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช เช่น ยีนตา้นทาน
โรค แมลง  และความแห้งแล้ง  ยีนควบคุมการให้ผลผลิต  
ล าดับและการตัดต่อยีน พาหะตัวน า  เทคนิคทางพันธุ
วศิวกรรม การตรวจสอบผลการตดัต่อ และตวัตรวจสอบทาง
เคมีท่ีส าคญั 
 Important genes in crop improvement e.g. insects, 
disease and drought resistant genes, yield controlling genes; 
sequence and gene recombinants, vectors, techniques in 
genetic engineering, expression and important chemical 
markers 
 
510-602  3(2-3-4) 
พนัธุศาสตร์เชิงโมเลกลุของพืชปลูก  
(Crop Molecular Genetics) 
 หน้าท่ีของยีน กลไก และการแสดงออกของยีนท่ี
ควบคุมลกัษณะส าคญัของพืช การแยกยีนจากเซลลพ์ืช พนัธุ
วิศวกรรมและเคร่ืองหมายโมเลกุลส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุ
พืช 
 Function of genes, mechanisms and gene expression 
of important traits, gene isolation from plant cells, genetic 
engineering and molecular markers for plant improvement  
 
510-603  3(2-3-4) 
เทคโนโลยเีซลล์พืช   
(Plant Cell Technology)  

 เทคนิคในการเพาะเล้ียงเซลล์ในระดับเซลล์
เด่ียวๆ หรือโปรโตพลาสต์ การผสมพนัธ์ุเซลล์ การ
ปลูกถ่ายยีน การดดัแปลงเซลล์เพ่ือการปรับปรุงพนัธ์ุ
พืช 

  Techniques in cell culture at the level of 
single cell or protoplast; cell hybridization; gene 
transfer; cell modifications for crop improvement 
 
510-621 3(3-0-6) 
แบบจ าลองการผลติพืช   
(Modeling in Crop Production) 
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แบบจ าลองการ
เจริญเติบโตของพืช การคาดคะเนผลผลิต ระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจ 
 Mathematical models; crop growth simulation 
model; yield prediction; decision support system 
 
510-622 3(3-0-6) 
รอยเท้าคาร์บอนและรอยเท้าน า้ในการผลติพืชปลูก 
(Carbon and Water Footprints of Crop 
Production) 
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร การ
ตรึงคาร์บอนไดออกไซด ์ผลกระทบจากสภาวะ
แวดลอ้มต่อการสร้างมวลชีวภาพพืช ประสิทธิภาพ
การใชน้ ้ าของพืชปลูก การกกัเก็บคาร์บอนในพืชและ
ดิน การประเมินวงจรชีวติของการผลิตพืชปลูก 
คาร์บอนเครดิต 
 Agricultural greenhouse gas (GHG) 
emissions; carbon dioxide fixation; environmental 
impacts of plant biomass; crop water use efficiency; 
plant and soil carbon sequestration; life cycle 
assessment of crop production; carbon credit 
 
510-629 3(2-3-4) 
การวเิคราะห์สารควบคุมการเจริญเตบิโตพืช 
(Analysis of Plant Growth Regulators) 
 บทบาททางชีววิทยา การสังเคราะห์ การ
เคล่ือนยา้ย กลไกการท างาน และเมตาบอลิซึมของ
ฮอร์โมนพืช  การวิเคราะห์ปริมาณ การเตรียมตวัอยา่ง 



การสกดั การท าให้บริสุทธ์ิ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธี
โครมาโทกราฟีและการสอบวเิคราะห์โดยชีววธีิ การวเิคราะห์
ในระดบัอณูวทิยา 
 Biological roles; biosynthesis; transportation; 
mechanism and metabolism of plant hormones; quantitative 
analysis; sample preparation; extraction, purification; 
quantitative analysis by chromatography and bioassay; 

molecular analysis 
 
510-631 3(3-0-6) 
การปรับปรุงพนัธ์ุพืชขั้นสูง 2  
(Advanced Plant Breeding II) 
 ผลของการแสดงออกของยีนหรือกลุ่มยีนต่อการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช บทบาทของอัตราพนัธุกรรม การดีเด่น  
การเส่ือมถอยของลักษณะต่าง ๆ ต่อการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
สมรรถนะของสายพนัธ์ุในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และเทคนิค
เฉพาะส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
 Results of gene or cluster of gene expression in plant 
improvement; role of heritability, heterosis, inbreeding 
depression of traits in plant improvement, combining ability 
and specific techniques for plant breeding programs 
 
510-632 3(3-0-6) 
เซลล์พนัธุศาสตร์ส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช  
(Cytogenetics in Plant Breeding) 
 โครงสร้าง และพฤติกรรมของโครโมโซม ความ
ผิดปกติของโครโมโซม การเกิดยพูลอยดี  แอนยพูลอยดี และ
โพลีพลอยด ์ โครโมโซมเพศในพืช เทคนิคดั้งเดิมและเทคนิค
ขั้นสูงในทางเซลลพ์นัธุศาสตร์ การประยกุตใ์ชเ้ซลลพ์นัธุ
ศาสตร์ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
 The structure and behavior of plant chromosomes; 
the abnormalities of chromosome, euploidy, aneuploidy, 
polyploidization; plant sex chromosome; techniques for 
conventional and advanced cytogenetics; the applications of 
cytogenetics to plant improvement 
 
 
 
 

510-633  3(3-0-6) 
พนัธุศาสตร์เชิงปริมาณส าหรับการ 
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช   
(Quantitative Genetics in Plant Breeding) 
 อิทธิพลของความถ่ีของยนีต่อการเปล่ียนแปลง
ของประชากร พ้ืนฐานของพันธุ-ศาสตร์ปริมาณ 
องค์ประกอบของความแปรปรวนอันเ น่ืองจาก
พนัธุกรรมความคลา้ยคลึงระหว่างเครือญาติ วิธีการ
ทางไบโอเมตริกในการศึกษาพนัธุศาสตร์ปริมาณ เช่น 
การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของชัว่รุ่น การวิเคราะห์แผนการ
ผสมพนัธ์ุแบบไดอลัลีล และแผนการผสมพนัธ์ุแบบ
นอร์ธคาโรไลนา เพื่อศึกษาชนิดของปฏิกริยาของยีน 
สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ดัชนีการคัดเลือก การ
วเิคราะห์ลกัษณะปริมาณ 
 Effect of gene frequency on population 
change, principles of quantitative genetics, 
components of genotypic variance, resemblance 
between relatives, biometrical methods in 
quantitative genetic study eg. generation mean 
analysis, genetic analysis of diallel mating design and 
North Carolina mating designs to study the types of 
gene action,  genotypic correlation, selection index 
and QTL analysis 
 
510-634  3(3-0-6) 
ววิฒันาการของพืชปลูก   
(Crop Evolution) 
 แ น ว คิ ด ท า ง ด้ า น วิ ว ัฒ น า ก า ร ข อ ง พื ช 
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับวิวฒันาการของพืชปลูก 
การผนัแปรของยีน และการคัดเลือกตามธรรมชาติ 
ลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงในธรรมชาติของพืชป่ามาเป็น
พืชปลูก ศึกษากรณีการววิฒันาการของพืชปลูก 
บางชนิด 
 Concepts in plant evolution; the processes 
involved in plant evolution, variation of genes and 
natural selection, changes of wild species to 
cultivated crops in nature; examples of evolution in 
some cultivated crops 
 



510-635  3(2-3-4) 
การปรับปรุงพนัธ์ุพืชเพ่ือความทนทานต่อสภาพความเครียด
ทางกายภาพ 
(Crop Improvement for Tolerance to Abiotic Stress) 
 กลไกการทนทานต่อความเครียดทางกายภาพ การทน
เคม็ การทนแลง้ การทนร้อน  และการทนต่อโลหะหนกั  การ
ใช้วิธีทางสรีรวิทยา ชีวเคมี และชีวโมเลกุล และดัชนีการ
ทนทานต่อความเครียดเพ่ือการคดัเลือกพนัธ์ุพืชท่ีทนทานต่อ
ความเครียดท่ีมาจากส่ิงไม่มีชีวติ    
 Mechanisms of abiotic stress tolerance, salt stress 
tolerance, drought stress tolerance, heat tolerance and heavy 
metal stress tolerance; the use of physiological, biochemical 
and molecular biological approaches and stress tolerance 
indices for selection of abiotic stress tolerance 
 
510-661  3(3-0-6) 
สรีรวทิยาเมลด็พนัธ์ุ   
(Seed Physiology) 

  การเกิด การพฒันา และโครงสร้างของคัพภะ เอน
โดสเปอร์ม และส่วนประกอบของเมลด็ สรีรวทิยาและชีวเคมี
ของเมล็ดระหว่างการพฒันา การสุกแก่ การพกัตวั การเก็บ
รักษา การเส่ือมสภาพ การงอก และการตั้งตวัของต้นกล้า 
รวมถึงการปรับปรุงการงอกทาง   สรีรวทิยา 

  Formation, development, structures of seed embryo, 
endosperm, and other seed components; physiology and 
biochemistry of seed development, maturation, dormancy, 
storage, deterioration, germination and seedling 
establishment, including improvement of seed germination 
by physiological methods 

 
510-699   36(0-108-0) 
วทิยานิพนธ์    
(Thesis) 

  การคน้ควา้ขอ้มูล ท าวจิยัทางพืชศาสตร์ เพื่อเสนอ
เป็นวทิยานิพนธ์ส าหรับแผน ก แบบ ก1 

  Conducting original research in plant science for 
thesis presentation for students in plan A (A1) 
 



 


